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ِسَْٚ َوَشِٔئَِٚت  ٍُ ْٕ وِر َأ ـْ ُذُ قُذ بِٚلِلِ ِم ًُ َٕ ُرُه، َو ٍِ ٌْ ْستَ َٕ ُُْف، َو ٔ ًِ
ْستَ َٕ ُدُه، َو َّ ْح َٕ َد لِلِِّ،  ّْ ِدهِ الُِل  إَِن احلَ ـْ ََيْ َأْظََمفَِْٚ، َم

ـْ ُيْوِِْؾ َؾالَ َهٚدَِي َفُف.  َؾالَ ُمِوَؾ َفُف، َوَم

ُد َأنْ  َٓ ِْٔف َوظَ  َوَأْص َِ ًدا َظبُْدُه َوَرُشقُفُف َصَذ الُِل َظ َّ ُد َأَن ُُمَ َٓ يَؽ َفُف، َوَأْص َذ لفِِف َٓ إَِفَف إَِٓ الُِل َوْحَدُه َٓ َذِ

َؿ. َِ  َوَش

ْسؾِؿُ ﴿ َا الَِذيَن آَمـُوْا اَّتُؼوْا اّللَّ َحَّق ُّتَؼاّتِِه َوَٓ ََتُوُّتَن إَِٓ َوَأكتُم مه  [.202]لل ظّران: ﴾ ونَ َيا َأُّيه

 َوَخَؾَّق ِمـَْفا َزْوَجَفا َوَّبَث ِمـُْفَم ﴿
َا الـَاُس اَّتُؼوْا َرَّبُؽُم الَِذي َخَؾَؼُؽم ِمن َكْػٍس َواِحَدةٍ ً َكيًِرا َيا َأُّيه  ِرَجٓا

َْرَحاَم إَِن اّللَّ َكاَن   [.2]افْسٚء: ﴾ َظَؾقُْؽْم َرقِقبًاَوكَِساًء َواَّتُؼوْا اّللَّ الَِذي َّتَساءلُوَن ّبِِه َوٕا

َا الَِذيَن آَمـُوا اَّتُؼوا اّللَ َوُقولُوا َقْوًٓ َشِديًدا * ُيْصؾِْح لَُؽْم َأْظَملَُؽْم َوَيْغِػْر لَُؽْم ذُ ﴿ ُكوَّبُؽْم َوَمن ُيطِِع اّللَ َيا َأُّيه

 [.72-70]إحزاب: ﴾ َوَرُشولَُه َفَؼْد َفاَز َفْوًزا َظظِقًم 

ِْٔف َوَظَذ لفِِف َوَش  َأَمٚ َِ ٍد َصَذ الُِل َظ َّ ِٞ ـِتَُٚب الِلِ، َوَخْرَ اهلَْدِي َهْدُي ُُمَ ُد: َؾَِ٘ن َأْصَدَق احلَِدي ًْ َؿ، َوَذَ َب َِ

ٍٜ ِِف افَِْٚر. َؾ َضالََف ـُ ، َو ٌٜ ٍٜ َضالََف َؾ بِْدَظ ـُ ، َو ٌٜ ٍٜ بِْدَظ َؾ ُُمَْدَث ـُ ُُٕمقِر ُُمَْدَثُُٚتَٚ، َو  ا

 َأَما َّبْعُد:

ٓ ُيرد -تًٚػ تبٚرك-الِل  ؿٙؾَد   وظًدا ٓ يتخِػ أن آشتخالف ِف إرض وافتَُّغ ووظد  ،ؿوًٚء 

 اّللُ َوَظَد ﴿: -جؾ وظال-فِديـ وافتبديؾ مـ بًد اخلقف أمًْٚ ٓ يُقن إٓ بٚإليَمن وافًّؾ افهٚفح، ؿٚل 

اِت  َوَظِؿُؾوا ِمـُْؽمْ  آَمـُوا الَِذيَن  َػـَُفمْ  الَصاِِلَ
َ  ِف  لَقَْستَْخؾِ ِْ ٕا مْ  َولَقَُؿِؽـََن  َقبْؾِِفمْ  ِمْن  الَِذيَن  اْشتَْخَؾَف  َكَم  ْر  ََلُ

مْ  اْرَّتَض  الَِذي دِيـَُفمُ  ُكونَ  َٓ  َيْعبُُدوَكـِي َأْمـًا َخْوفِِفمْ  َّبْعدِ  ِمْن  َولَقُبَِدلَـَُفمْ  ََلُ  [.55: افْقر]﴾ َصقْئًا ِب  ُيْْشِ

ريض الِل  دُ ًْ وـٚن مل ُيسِؿ بَ -ٍٔٚن أبٚ ُش  ُؾ ؿْ َر ًة، وؿد شٖل هِ رَ ًة متَِر وهذه احلََٜٔ افدامٌٜ ـٕٚٝ مستَِر 

ًٜ ؾٖجٚب ظْٓٚ، ومْٓٚ شٗاُل -ظْف  -صذ الِل ظِٔف ولفف وشِؿ-ؾ: مٚذا يٖمرـؿ؟ يًْل افْبل ؿْ َر هِ  ، شٖفف أشئِ

: يَقل: اظبدوا الِل وحده ُٝ ٓ تُ  ؿٚل أبق شٍٔٚن: ؿِ ٚ يَقل و ٚ بٚفهالة لبٚؤـؿؼـقا بف صٔئًٚ، واترـقا م ، ويٖمرٕ

 .ٜوافهدق وافًٍٚف وافهِ
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إٔف يٖمرـؿ أن  ؾذـرَت  ؟: وشٖفتَؽ بؿ يٖمرـؿ-بٕٔٚف ٕشبٚب شٗآتف لخَر -ٕيب شٍٔٚن  ُؾ ؿْ َر ثؿ ؿٚل هِ 

ٓ تُ  ـ ظبٚدة إوثٚن، ويٖمرـؿ بٚفهالة وافهدق وافًٍٚف، ؾْ٘ن تًبدوا الِل و مٚ  ـٚنؼـقا بف صٔئًٚ، ويْٓٚـؿ ظ

ٚ ًَ ُٝ أظِؿ إٔف خٚرج  :تَقل ح صذ الِل ظِٔف ولفف - يًْل افْبل-ؾسِّٔؽ مقضع ؿدمّل هٚتغ، وؿد ـْ

ُٝ ف-يًْل مـ افًرب-مل أــ أطـ إٔف مُْؿ  -وشِؿ أي -َٚءه ، ؾِق أين أظِؿ أين أخِص إفٔف فتجنّ

ُٝ فَٚءه ظذ خىٍر ومنَٜ ُٝ ظـ ؿدمف -فتٍُِ ُٝ ظْده فٌسِ واحلديٞ  .-صذ الِل ظِٔف ولفف وشِؿ- وفق ـْ

 ِف افهحٔحغ.

وافتُّغ وآشتخالف وإمـ ٓ يُقن إٓ بىٚظٜ الِل  وافًّز  ..ًرا حتك ظْد أهؾ افُتٚبؾُٚن هذا مََر 

 ، ٓ يُقن بًّهٔتف. -ظز وجؾ-

أّن  -ريض الِل ظْف-وصححف إفبٚين ِف صحٔح اجلٚمع مـ روايٜ أيب أمٚمٜ  ، احلِٜٔأخرج أبق ًٕٔؿ ِف

: ؾقق افٍْخ ودون ٍْ ]وافَْ - يف ُروظِ  َث ػَ س كَ ُد الؼُ  وَح رُ  إنَ » ، ؿٚل:-صذ الِل ظِٔف ولفف وشِؿ- رشقل الِل ُٞ

ٍْ وعُ ؾ، وافّر ٍْ افتَ  ظِٔف -]يًْل: جزيؾ  - سُد الؼُ  وَح رُ  إنَ  -ؾٚخلقف وافٍزع[  عُ وْ س وافَِٛ، وأمٚ افَر : افْ

وا ف ؾُ ْجِ أَ ؛ فاّتؼوا اّللَ ورزقفا فا وّتستوظَب أجؾَ  حتى ّتستؽؿَل  ا لن َتوَت كػًس  أنَ  يف ُروظِ  َث ػَ كَ  -[ -افسالم

ٓ ُيـال ما ظـده ٓإ  -ّتعاىل-فإن اّلل  ؛اّلل الرزق أن يطؾبه ّبؿعصقة كم اشتبطاءُ أحَد  وٓ حيؿؾَن  ،الطؾب

 «.ّبطاظته

ٓ ُيْٚل إٓ بىٚظتف، هذا ؿٕٚقن افؼع. ٓ يتحهؾ ادرء وٓ ادجتّع وٓ إمٜ  -ظز وجؾ-ؾَم ظْد الِل 

 .-ظز وجؾ-ممٚ حيبف افْٚس ويرضقٕف وحيرصقن ظِٔف إٓ بىٚظٜ الِل  -جؾ وظال-ظذ مٚ ظْد الِل 

 ٓ ُيْٚل مٚ ظْده إٓ بىٚظتف. -تًٚػ-ؾ٘ن الِل  :بًّهٔتف -رب افًٚدغ-ٓ ُيْٚل مٚ ظْد الِل 

ُٛ افرزق  ٜ الِل  -مَٓم ؿؾ افرزُق -ضِ ـَ -ظز وجؾ-ٓ يُقن بًّهٔ ىُٚء افرزق أن ـؿ اشتبأحدَ  ، ٓ حيِّ

 ٓ ُيْٚل بًّهٔتف. -تًٚػ-وذفؽ ٕن مٚ ظْد الِل ٓ ُيْٚل إٓ بىٚظتف، مٚ ظْده  :يىِبف بًّهٜٔ الِل
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ٌٜ ؾ افَْؿ، ومٚ زافٝ ظـ افًبد ًؿ، وُتِ زيؾ افِْتُ  -تًٚػ-ومًهٔتف  ٌٜ إٓ ًّٕ إٓ بذٕٛ، وٓ حِٝ بف َّٕ

 .«ما كزل ّبالٌء ٓإ ّبذكب، وٓ ُرفع ٓإ ّبتوّبةٍ »: -ريض الِل ظْف-بذٕٛ، ـَم ؿٚل ظع بـ أيب ضٚفٛ 

صذ الِل ظِٔف ولفف -الِل  رشقل أنَ  -ريض الِل ظَْٓم-وؿد أخرج أبق داود ِف شْْف مـ روايٜ ابـ ظّر 

 َظَؾقُْؽْم اّللَُفاَد، َشَؾَ  الِ بََؼِر، َوَرِضقتُْم ّبِالَزْرِع، َوَّتَرْكتُُم الِعقـَِة، َوَأَخْذُّتْم َأْذَكاَب الإَِذا َّتبَاَيْعتُْم ّبِ »، ؿٚل: -وشِؿ

َٓ َيـِْزُظُه َحتَى َّتْرِجُعوا إِىَل دِيـُِؽمْ  ٓا  ُٞ «ُذ  ،إفبٚين ِف صحٔح شْـ أيب داود صححفحديٞ صحٔح  . واحلدي

 وِف افسِسِٜ افهحٔحٜ وِف ؽرمهٚ.

ُتْؿ بِ  ًْ ُٜ تدخؾ بغ أَ ٚف)إَِذا َتبََٚي (: وهل افسًِ ِٜ َْٔ  ثؿ خترج مع زيٚدةٍ ِف ٕير إجؾ بال مَٚبؾ، ْخ ًِ
ٍ
ٍذ وظىٚء

ٌٜ مـ احلٔؾ يٖخذ هبٚ َمـ يريد أن يٖـؾ أمقال افْٚس بٚفبٚضؾ: ينسي شًِ ٜ بٖفٍػ إػ أجؾ، ثؿ وهل حِٔ

ًَٕدا ِف احلٚل، ؾٖٔخذ ثَمَٕمئٜ ويبَك ِف ذمتف أفػ، ؾدخِٝ افسًِٜ  -مثالً - ينسَيٚ ممـ بٚظٓٚ فف بثَمَٕمئٜ

ًٜ - وخرجٝ  .!!مـ أجؾ تِٔؾ افربٚ، وهٔٓٚت -حِٔ

ُتْؿ بِ  ًْ ََٕٚب ٚفإذا ؾسدت حٔٚتُؿ آؿتهٚديٜ إَِذا َتبََٚي ، َوَأَخْذُتْؿ َأْذ ِٜ َْٔ ِر ؾكتؿ تٚبًغ حتك فِبَرافًِ ََ  ،بَ

ُتُؿ  ـْ ََِط اجلِ وإحىٝ مهُّؿ، َوَرِضُٔتْؿ بِٚفَزْرِع، َوَتَر َٚد، َش ْؿ.الُِلَٓ ُُ ِ قا إَِػ دِيْ ًُ َٓ َيِْْزُظُف َحتَك َتْرِج ٓل  ْؿ ُذ ُُ ْٔ َِ   َظ

ـ ادرجقع إفٔف، ومً ؾجًؾ رؾعَ  ٜ افدي ـ مًرؾ ٚ بٚفرجقع إػ افديـ، ؾالبد م ًٕ ٜ ـٍٜٔٔ افرجقع افذل مرهق رؾ

 إفٔف.

ٓ يسِؽ إػ هذا  ـ ادرجقع إفٔف، وفُْف  ـ ؿد يًرف اإلٕسٚن افدي ؾال يُقن  ،افسبٔؾ افتل تقصؾ إفٔفافدي

ؾالبد مـ مًرؾٜ افديـ ادرجقع إفٔف ومًرؾٜ  ،ُمسًْٚ وٓ ُيرؾع افذل ظْف، وإَٕم ٓ بد مـ اجلّع بغ إمريـ

 افسبٔؾ ادقصِٜ إفٔف.

رؾع الِل مٚ شِط ظِٔف مـ افذل  -جؾ وظال-جتّع ظذ هذيـ إمريـ، ؾرجع إػ ديـ الِل ؾ ادؾ٘ذا تَه 

 ده وجمده.حتك يًقَد إػ ظزه وظزتف ورؾًتف وشٗدُ 

 [.30: افنقرى]﴾ َكيِرٍ  َظْن  َوَيْعُػو َأْيِديُؽمْ  َكَسبَْت  َفبَِم  ُمِصقبَةٍ  ِمْن  َأَصاَّبُؽمْ  َوَما﴿: -جؾ وظال-ؿٚل ربْٚ 
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ْ  اّللَ ّبِلَنَ  َذلَِك ﴿: -جؾ وظال-، وؿٚل  ا َيُك  َل وا َحتَى َقْومٍ  َظَذ  َأْكَعَؿَفا كِْعَؿةً  ُمَغِرً  اّللَ َوَأنَ  ّبِلَْكُػِسِفمْ  َما ُيَغِرُ

 [.53: إٍٕٚل]﴾ َظؾِقمٌ  َشِؿقٌع 

َٜ بٍْسف، ؾٌِٔر  مٚ  ًّٕف افتل إًٔؿ هبٚ ظذ أحد حتك يُقن هق افذي يٌِر إٔف ٓ يٌِر  -تًٚػ- ؾٖخز   ضٚظ

 َوَمٚؾًٚؿٚ وِ  ظِٔف جزاءً  ُؽِرَ  َرَ خىف، ؾ٘ذا ؽَ بٖشبٚب َش  -تًٚػ- رضٚه الِل بٍُره، وأشبَٚب  َُر وُص  ،الِل بًّهٔتف

بِٔدِ  بَِياَلمٍ  َرّبَؽ  ًَ ِْ ِ  .ف

ـ َص  َّ ٍِ ٍَ ؾ ـ ـدَ ك ُص دِ ل فف، وَم ـُ ـ صٚب ِص ر  َٛ فف، َمـ ر ظِٔف، وَم كٔ ٍَ ل َص ٍِ َّ فف:  ُص ـَ ـ أَ ؾ ـَ أُ  حس  حس

بِٔدِ  بَِياَلمٍ  َرّبَؽ  قَء َوَمٚ، وظذ َمـ أشَٚء افّس إفٔف ًَ ِْ ِ  .ف

ؿٚل: ؿٚل  -ريض الِل ظَْٓم-واحلٚـؿ ِف ادستدرك ب٘شْٚدٍ حسـ ظـ ابـ ظّر  ،أخرج أبق ًٕٔؿ ِف احلِٜٔ

كػاه اّلل شائَر  -ادًٔٚد[  ؿَ ]يًْل: هَ  - مًها واحًدا ن جعل اَلؿومَ مَ : »-صذ الِل ظِٔف ولفف وشِؿ- رشقل الِل

 .«يتفا هؾكاّلل ف أي أودِ  ّبه اَلؿوُم من أحوال الدكقا ل يبالِ  مهومه، وَمن ّتشعبْت 

وشدد  ،وهدى ؿِبف ،وإٔٚر فف رصاضف ،جتفوأؿٚم فف ُح  ،فف شبِٔف -رب افًٚدغ-الِل  دَ َح وَ  ،دَ َح َمـ وَ 

ـ ذا يدؾع ظْف؟! ،فسٕٚف َّ ـ يُقن ظِٔف؟! وَمـ ختذ الِل ظْف ؾ َّ  ودؾع ظْف أظداءه: ٕٕف َمـ ـٚن الِل فف ؾ

ـ حبٚن ٜ زيد بـ ثٚبٝ  ،وأخرج اب ـ رواي صذ الِل ظِٔف -، ؿٚل: ؿٚل رشقل الِل -ريض الِل ظْف-وؽره م

وأّتته الدكقا راغؿة، وَمن كاكت مهه  ،قؾبهـاه ف وجعل غِ  ،جع اّلل له صؿؾه أِخرةه َمن كاكت مهَ » -ولفف وشِؿ

 .«اّلل له ق اّلل ظؾقه أمره، وجعل فؼره ّبني ظقـقه، ول يلّته من الدكقا ٓإ ما كتَب الديـا فَر 

 اجلزاُء مـ جْس افًّؾ.

ـ ـٕٚٝ مهَ  ٚ مدبًرا مجع الِل َم ـ شقاه ٚ بُِٔتف وصٚر ظِٔٓٚ مَبالً وظ ٚ ؿقاه واشتًد هل ف أخرة، ؾجّع ظِٔٓ

ٌِ  فف  افَِٛ وافٍْس. ؾَُر  ، ـَم أن افٍََر -ـَم ؿٚل رشقل الِل-ك افٍْس َْْك: ؽِ صِّف، وجًؾ ؽْٚه ِف ؿِبف، واف

رب -وٓ جيًِٓٚ الِل  ،ِف يده -رب افًٚدغ-ؾٔجًِٓٚ الِل  ،وأتتف افدٕٔٚ راؽّف ،وجًؾ ؽْٚه ِف ؿِبف

 .ِف ؿِبف، وـذا صٖن افهٚحلغ -افًٚدغ
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ٚ افىٚحلقن ؾ٘ن  ٓ تنبع مْٓٚ ٍٕقُش  ،افدٕٔٚ تُقن ِف ؿِقهبؿوأم ٓؿ ـٚفذي يؼب ومَٓم امتألت هبٚ أيدَيؿ 

 مًدتف وٓ ُيروى بحٍٚل أبًدا. دَ ََ ْْٔؿ حتك تَ اهلِ  َب مـ مٚء افبحر ُذْ 

ه ّبني وجعل فؼَر  ،هوَمن كاكت مهه الدكقا، فَرق اّلل ظؾقه أمَر »: -صذ الِل ظِٔف وشِؿ-ؿٚل رشقل الِل 

ه وجعل فؼَر  ،هفَرق اّلل ظؾقه أمَر وومَٓم افتٍٝ ؾٓق حٔٞ، ٓ يٍْؽ ظْف، وٓ يِغ،  ،ؾٖٕك ٕير وجده «ظقـقه

 .فف الِل ؽ مل يٖتف مـ افدٕٔٚ إٓ مٚ ـتٛومع ذف ،ّبني ظقـقه

 َظِؿُؾوا الَِذي َّبْعَض  لِقُِذيَؼُفمْ  الـَاسِ  َأْيِدي َكَسبَْت  ّبَِم  بَْحرِ الوَ  َزِ ال ِف  َػَسادُ ال َطَفَر ﴿: -جؾ وظال-ؿٚل ربْٚ 

 [.42: افروم]﴾ َيْرِجُعونَ  لََعَؾُفمْ 

 الَِذي َّبْعَض  لِقُِذيَؼُفمْ ): -تًٚػ-ظِٔف ؿقفف  ٚ، ويدّل ُُٚتَ بَ قجِ مُ بف افذٕقب وَ  ِف أيٜ ادرادُ  قرادذـ افٍسٚدُ 

 .ؾٓذا حٚفْٚ(: َظِؿُؾوا

فْٚ دٚ ترك ظذ وإَٕم أذاؿْٚ افقء افٔسر مـ أظَمفْٚ، وفق أذاؿْٚ ـؾ أظَم، (َظِؿُؾوا الَِذي َّبْعَض  لِقُِذيَؼُفمْ )

 ٍٜ  .طٓرهٚ مـ داب

ٚ مـ افٍسٚد: ِف ث ِف إرض إٔقاظً دِ ؾٚدًٚيص ُت : ذٕبًٚ، أحدث الِل هلؿ ظَقبٜ وـؾ مٚ أحدث افًبٚدُ 

 ٔٚة.قاء، وِف افزرع وافثَمر وادسٚــ وافٍْقس وافتهقرات وحرـٜ احلادٔٚه، وِف اهل

َك  َوَما﴿ ﴾الـَاسِ  َأْيِدي َكَسبَْت  ّبَِم  بَْحرِ الوَ  َزِ ال ِف  َػَسادُ ال َطَفَر ﴿  الَِذي َّبْعَض  لِقُِذيَؼُفمْ ﴿ ﴾لِْؾَعبِقدِ  ّبِظَاَلمٍ  َرّبه

 .﴾َيْرِجُعونَ  لََعَؾُفمْ  َظِؿُؾوا

ٍُ  ،جًؾ فُؾ رء شببًٚ -تًٚػ-الِل  إنّ  َّْتف وظذابف وحِقل ظَٚبف ظذ ف سقق وافًهٔٚن شببًٚوجًؾ اف

فِقَفا َأَمْرَكا َقْرَيةً  ُُنْؾَِك  َأنْ  َأَرْدَكا َوإَِذا﴿: -تًٚػ-افبالد وافًبٚد، ؿٚل   َفَدَمْرَكاَها َؼْوُل ال َظَؾقَْفا َفَحَّق  فِقَفا َفَػَسُؼوا ُمْسَ

 [.26: اإلرساء]﴾ َّتْدِمًرا

فِقَفا َأَمْرَكا) ،بٚفٍحنٚء يٖمُر أي أمرٕٚ مسؾٔٓٚ ؾٍسَقا ؾٔٓٚ أمًرا ؿدرًيٚ، ؾ٘ن الِل ٓ  إّن الِل  (فِقَفا َفَػَسُؼوا ُمْسَ

فِقَفا َأَمْرَكا)وإَٕم  ،ٓ يٖمر بٚفٍحنٚء وٓ افٍسقق هؿ إػ ؾًؾ أمًرا ؿدرًيٚ، وؿٔؾ: شخَر  (فِقَفا َفَػَسُؼوا ُمْسَ
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 َظَؾقَْفا َفَحَّق )ؾٚشتحَقا افًَٚب  ًذاب، وؿٔؾ: أمرٕٚهؿ بٚفىٚظٚت ؾًٍِقا افٍقاحَش افٍقاحش ؾٚشتحَقا اف

 .(َّتْدِمًرا َفَدَمْرَكاَها َؼْوُل ال

 وافتْٚزع وافنَٚق وفق وؿع مـ دظٚة اهلُدى ٓ يٗدي إٓ إػ اخلراب وافدمٚر، ـَم ؿٔؾ:

 ؼاِق.ِص  هبا دظاةَ  اةَ َد اَلُ  جعَل  *** الؼرى إهالكَ  اّللُ إذا أرادَ و

ُٓ  ؾُٔقٕقن دظٚةً  :وتزيغ أرجِٓؿ ظـ افكاط ادستَٔؿ ،وٓ تىّئـ ؿِقهبؿ ،ختتِػ وجُٓٚتؿ ى دَ فِ

 .ختالف ظذ احلََٜٔٓاوفِنَٚق وافتْٚزع  وهؿ دظٚةٌ  ،طٚهًرا

رب -ف وحٔٚتف، جًؾ الِل امُ قَ جًؾ فُؾ رء ِف احلٔٚة مٚ يَقم بف، ومٚ بف ؿِ  -وظال جؾ-ٕن الِل 

قل وافِحقم ؾجًؾ حٔٚة اجلسد ِف افبَ :ومـ اهلقاء ،ومـ ادٚء ،مـ افٌذاء :فِبدن مٚ يَقم بف -افًٚدغ

 .وافٍقاـف واخلرضاوات

ًٕٚ ترك مٚ بف حُٚة بدٕف ؾذهٛ يٖـؾ  ـَ ؾِق أن إٕسٚ َٛ وافساَب وافتب ٓ ُمٚفٜ هلَِؽ  احلََى وـذفؽ جًؾ  ،بدٕف 

 .-صذ الِل ظِٔف وشِؿ- افَِقب ِف ـتٚبف وشْٜ رشقفف الِل حٔٚةَ 

ـ ترك حٔٚةُ  ،ؾبٚفقحل ادًهقم تٔٚ افَِقب َّ ؿٚل  ،فؿٚل رشقفُ  ،ؿٚل الُِل :افَِقب ِف افقحل ادًهقم، ؾ

 ُٜ  ،وترك افقحل ادًهقم ،بٚٓت اخلِؼزوِف أؾُٚر و ،وذهٛ يتَّؿ ِف ٕيريٚت افٌرب وافؼق ..افهحٚب

ُْف ،روحف وؾسدْت  ،هِؽ ؿُِبف ٔ ًِ ـَ َم  ٚر إػ افدمٚر واهلالك ٓ ُمٚفٜ.وص ،َوَأِش

َٛ  :مـ افَقاظد افٍَٜٓٔ افُِٜٔ  بحرمٕٚف. أن َمـ اشتًجؾ صٔئًٚ ؿبؾ أوإف ُظقؿ

 ّباخلرساِن مع حرماكِه. قد ّباءَ ***  هقبل آكِ  ادحذورِ  ُل اجِ عَ مُ 

 وهذه افَٚظدة مـ بٚب افسٔٚشٜ افؼظٜٔ ِف شد افذرائع، ـَم ِف حرمٚن افقارث مـ ادرات إذا ؿتَؾ 

ُِ ثَ رِ قَ مُ   ف خىئًٚ.ف، وفق ـٚن ؿت
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ًؿ الِل ٓ ُتْٚل وذفؽ ٕن ِٕ  :ًٚؿٛ بحرمٕٚفؾٕ٘ف يُ  :ؾُؾ َمـ تًجؾ صٔئًٚ ؿبؾ أوإف ظذ وجٍف ُمرمٍ 

ٜ افؼيًٜ: ٕٕف فق ُأبٔح فإلٕسٚن أن يتًجؾ حَف ظذ وجفٍ  ـ حُّ ِٝ  بًّهٔتف، وهذا م  :احلرمٚت ُمرم ٕٓتُٓ

ـ حؼ تًجِف ظذ وجف ُمرم ٌٜ ظذ افىّع واجلنع، ؾ٘ذا ُمْع اإلٕسٚن م ـ  يردظفؾ٘ن ذفؽ  ،ٕن افٍْقس جمبقف ظ

 م.ًؾ ادحَر ؾِ 

ـ ؿتَؾ  َّ ـ أوىص فف بقء ؾَتِف ،فثَ رِ قَ مُ  ؾ ًتؼ بًد بًّْك إٔف يُ -ه َر بَ ه افذي دَ ر شٔدَ بَ دَ ادُ  افًبدُ  أو ؿتَؾ  ،أو َم

 .واجلزاُء مـ جْس افًّؾ، ًء ِوؾًٚؿٚ وٓ ييِؿ ربَؽ أحًداوافقصٜٔ وافًتؼ جزا َث م ادراؾٕ٘ف حُيَر : -ممٚتف

 ِِ وـذفؽ ِف أحُٚم  ،-وفق خرجٝ مـ افًدة-ؼ ِف مرض مقتف، ؾ٘ن زوجتف ترث مْف وـذفؽ ادى

ـ فبس احلرير ِف افدٕٔٚ مل يِبسف ِف أخرة َّ ـ ذب اخلّر ِف افدٕٔٚ مل يؼبف ِف أخرة، وـَم أن  ،أخرة، ؾ وم

ؾُذفؽ َمـ ترك صٔئًٚ لِل ُتقاه ٍٕسف ظقضف الِل خًرا مْف ِف افدٕٔٚ  ،ٛ بٚحلرمٚنؾ فِّحذور ُيًٚؿَ ادتًجِ 

 وأخرة.

 َّ ًٕٚ ِف ظقَ  ،ـ ترك مًٚيص ٍٕسف افتل يًيص هبٚ ربف وهل إفٔف ُمبقبٜ وظْده مرؽقبٜؾ  ،ؿِبفضف الِل إيَم

ًٜ وإؼاًحٚ ِف صدرهوَش  ً،  ًٜ ًٜ  ،ِف رزؿف وبرـ  ر ؿدره.مـ ثقاب الِل افذي ٓ ُيَٚدَ  ِف بدٕف مع مٚ فف وصح

بف وبٌر مٚ  -تًٚػ-الِل  نَ ذِ ومـ ذفؽ أن يتًجؾ بًُض افْٚس ِف إزافٜ ادُْر أو ِف دؾع افٍسٚد بٌر مٚ أَ 

 .ٚئؾ افؼظٜٔمـ افقش -صذ الِل ظِٔف ولفف وشِؿ- بف رشقفف َأذِنَ 

 ،ويًؿ افٍسٚد ،ؾٔزداد ادُْر :وبٌر مٚ إذٍن مـ افؼع بف ،يتًجؾ ِف إزافٜ ادُْر بٌر بهرةٍ وٓ تبك

ٌٜ  -رمحف الِل-وُتِؽ افًبٚد، ؿٚل صٔخ اإلشالم  ،وتؤع افبالد ٍَ َرُف َضٚئِ ًْ َٓ ُي ُف  َِ ًَ ِف مْٓٚج افسْٜ افْبقيٜ: َوَف

ـَ  ٚ ِم َٓ َٚن ِِف ُخُروِج ـَ َٓ َو َِْىٍٚن، إِ ْٝ َظَذ ذِي ُش ـَ افَخَرَج َسٚدِ َمٚ ُهَق َأْظَيُؿ ِم َسٚدِ اَفِذي َأَزاَفتُْف. اهـافٍَ ٍَ 

َِْىٚ-رمحف الِل-وؿٚل  ـْ َخَرَج َظَذ إَِمٍٚم ذِي ُش ـَ افَؼِ َأْظَيَؿ مِمَٚ َتَقَفَد : َوَؿَؾ َم ِِِف ِم ًْ
َٚن َمٚ َتَقَفَد َظَذ ؾِ ـَ  َٓ ٍن إِ

ـَ  ـَ َخَرُجقا َظَذ َيِزيَد بِ اخلَ ِم َٚفِذي ـَ  ، ـِ ٚدَ ْرِ ْٚب ـَ ، َو ِٜ ِٞ اَفِذي َخَرَج َظَذ َظبِْد إَ ِديَْ
ًَ ـِ ٚفِِِؽ بِ ادَ ْص ْٚب ـَ َراِق، َو ًِ
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ِٛ اَفِذي َخَرَج ادُ  َِ ْؿ بُِخَراَشَٚن َأْيًوٚ،  َٓ ِٓ ْٔ َِ ِٛ افَدْظَقةِ اَفِذي َخَرَج َظ يِب ُمْسٍِِؿ َصِٚح َٖ ـَ َظَذ اْبِِْف بُِخَراَشَٚن، َو

ـَ َخَرُجقا َظَذ  َٚفِذي ـَ ِٜ وَ ٚدَ ُْْهقِر بِ ادَ َو . اهـافِديَْ
ِ
ء َٓ ُٗ ةِ، َوَأْمثَِٚل َه  بَْكَ

ٓ الِلؾَد تقفَ  ٓ يًِّف إ ـ افؼ مٚ  ٓ حئطُ ، ؾالد م وؿع ظْد اشتبٚحٜ  ـَمون، بف ادًِز   يهٍف افقاصٍقن، و

وؿد  -صذ الِل ظِٔف ولفف وشِؿ-ادديْٜ مـ افقؿقع ظذ احلرمٚت ومـ إشٚفٜ افدمٚء ِف مديْٜ خر إٕبٔٚء 

 ظذ افدجٚل!! -رب افًٚدغ-مٓٚ الِل حَر 

ـ ظُ  ،ؾَِم خرج أهِٓٚ ظذ يزيد  ،ٜبَ َْ ف بـ ظُ ْسِ ؾٓق مُ  :ًؾْٚسِ افذي شَمه افسُِػ مُ ٜ بَ َْ وأرشؾ إفٔٓؿ مسَِؿ ب

 ُٓ ِٝ ؾٖبٚحٓٚ ثالثٜ أيٚم، ووؿع مـ افؼ مٚ الِل بف ظِٔؿ: ؾ ـ ُِ ّْ دي ظذ احلرمٚت، ووؿع مٚ ٓ يُ ادحٚرم واظتُ  تُ

ف ٍُ مل يسِؿ مـ ذفؽ جمتٌّع خرج ؾٔف ؿقٌم ظذ ذي  ،ؽ مـ ادآد ـَم ؿٚل صٔخ اإلشالمبحٍٚل، إػ ؽر ذف وص

 شِىٚن.

مع أن احلٔقان وحده هق افذي يتًِؿ  !!ٓ يتًِّقن ٘حتك مـ افتجربٜ واخلى !!ًِّقنيت وؿقمْٚ ٓ

ّل افذي يهر ضِ احلٔقاُن يتًِؿ بٚفتجربٜ واخلى٘ حتك يتقفد ظْده مٚ ُيَٚل فف بٚفًٍؾ افَؼْ  ،بٚفتجربٜ واخلى٘

ًٜ مـ افِحؿ  افتجٚرب جتًؾ فف ـٍٖرِ  :ًسٚ ظْدهمًُِْ  بُِؾ ظِٔٓٚ ؿىً َْ َِ ُي ٝ إفٔٓٚ افُٓربٚء بحٔٞ ٓ وؿد وص

ـ افُٓربٚء مَ  َمَسفُ ؾ٘ذا أؿبؾ ظِٔٓٚ  ،تهًَف ٜ افِحؿ بًُد  ،ٌس أؾزظفم َٝ افُٓربٚء ظـ ؿىً وهق -ؾٕ٘ف إذا مٚ رؾً

 إمل ؿبُؾ. ِس مـ مَ  ظذ ؿىًٜ افِحؿ ممٚ وجدَ  َؾ بِ َْ ـ أن يُ ُِ ّْ ؾٕ٘ف ٓ يُ  -ٓ يًِؿ إذ هق حٔقان

 يتًِؿ بٚفتجربٜ واخلى٘ ؾَم بٚل ؿقمل ٓ يتًِّقن؟!! احلٔقانُ 

َُ  :خرجقا بٕٚمس ظذ ذي شِىٚن  وصٚر أمُر  ،اتروٝ افثؾَ زِ ْْتُ واْش  ،تُٝ احلرمٚتوهُ  ،ىًٝ افىرقؾ

ـ افداخؾ وصٚرت ـَٖٕم هل ظذ  ـ احلدود اجلْقيّب وم ـ اجلٕٚٛ افٌريّب وم مك مٓدًدا مـ افنَمل افؼؿّل وم

 .-شِّٓٚ الِل مـ ـؾ شقء-برـٚن!! 

ويريدون  ،ادىبخ ظذ ذي شِىٚن، فٔس مًٓؿ ٓ ظل افراظل وٓ شُُغ  بًدُ  روَج ثؿ هؿ يريدون اخل

 ٚل ؿقمل ٓ يًَِقن؟!!اخلروج ظذ ذي شِىٚن، ؾَم ب يُررواأن 
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ٌٝ ِف ـؾ ـتٛ بَ ثْ ِف بٔٚن افًِٜ هلذا إصؾ مـ أصقل أهؾ افسْٜ، وهق مُ  -رمحف الِل-ؿٚل صٔخ اإلشالم 

ـتبقا ِف افًَٔدة بٌر  افذيـقف!! مـ اجلِٜٓ!! ُِ افًَٔدة افتل حررهٚ ظَِمء أهؾ افسْٜ ٓ افتل حررهٚ اخلُ 

َٚن -رمحف الِل-اشتحَٚق، ؿٚل  ـَ َٓ َيَرْوَن ادَ : َوهِلََذا  ِٜ َأُهََُْؿ  ِٛ َأْهِؾ افّسَْ ـْ َمْذَه قُر ِم ُٓ ِٜ إَ ُروَج َظَذ اخلُ ْن َّ
ئِ

ؿْ َوؿِتَٚهَلُْؿ بِٚف ِٓ َٚن ؾِٔ ـَ ْٝ َظَذ َذفَِؽ  َسِْٔػ َوإِْن  ََم َدَف ـَ ٌؿ  ِْ ُٜ إَ ُط ُٞ افَهِحَٔح ـِ افَْبِِل ادُ َحٚدِي ُٜ َظ َٔو ٍِ
 الُِل َصَذ -ْستَ

ِْٔف  َِ َِؿَ َولفِِف َظ ََن  ;-َوَش َسَٚد ِِف افِٕ تَِٚل افٍَ ـَ افِِف َِ ِٜ َأْظَيُؿ ِم تَْْ َسٚدِ افٍِ ْؿ بُِدوِن ؿِتَٚلٍ ِٚصِؾ احلَ ٍَ ِٓ ِّ ِْ ٍٜ  بُِي َٓ ؾِتَْْ  ،َو

ـِ بِ افُْٔدَؾُع َأْظَيُؿ ؾَ  َسَٚدْي َٕٚمُهَٚ. اهـٚفٍَ  تَِزاِم َأْد

ف ِف اخلروج ظذ افقاثؼ، وـٚن ـَم ـٚن َمـ ٕدٚ جٚءه افٍَٓٚء يآمروٕف وينٚورو -رمحف الِل-اإلمُٚم أمحد 

 ٚ ٍرٍي بٍْل صٍٚت ربْ ـُ ٜ ظذ ؿقٍل  ـ ؿبِف ادٖمقُن حيُّؾ إم ِٝ -جؾ وظال-ؿبِف ادًتهُؿ وَم ٜ ِف  ، ومتثِ افَؤ

حتك إٕف دٚ شٖل  ،افقاثِؼ افَقل بخِؼ افَرلن، وـٚن افقاثؼ يداؾع ظـ ذفؽ دؾَٚع ادًتَد، وحيّؾ ظِٔف محَؾ 

أمحَد بـ ٕك اخلزاظّل ظـ افَرلن ؾَٚل: هق ـالم الِل، ؿٚل: فٔس بّخِقق؟ ؿٚل: بؾ هق ـالم الِل، ؾَِم شٖفف 

 ٜ ـ رؤي ٜ ومَ  ،ِف أخرة -جؾ وظال- الِلظ ٜ وؿقل افهحٚب بًدهؿ مـ إئّٜ، ؿٚم إفٔف ـ ؾٖثبتف بٚفُتٚب وافسْ

رٜ وهل شٔػ ٚمَ َه ّْ افقاثؼ بٍْسف بٚفَه  ّْ ـِ  وَظ ِدي ْب ًْ ِرَب، َم ـّ مْل أحٌد  ـَ  -يًْل حتك أؿتِف-وؿٚل: ٓ يَرب

ُٛ خىقايت إفٔف ظْد الِل!! يَقل: إن هذا افُٚؾر!! يًبد إهلًٚ ٓ ًٕبده، ويتُِؿ ظـ رب ٓ ًٕرؾف مع  ؾ٘ين أحتس

 ب افذي دل ظِٔف رشقُل أن اإلفف افذي يًبده أمحد بـ ٕك ومع أن افرب افذي يًرؾف أمحد بـ ٕك هق افر

بٖن ُيُتٛ ظْد  وأمررأشف ظـ جسده  ؾثؿ ؿتِف وؾه ،الِل، وهق اإلفف افذي أرصد إػ صٍٚتف رشقل الِل

 .هذا رأس افُٚؾر أمحد بـ ٕك اخلزاظل ؿتِف بٔده أمر ادٗمْغ افقاثؼ إػ لخر مٚ ـتٛ. :افرأس

ؾتْٜ  ًٓؿ، وؿٚل أٓ تذـرون افٍتْٜ؟! ؿٚفقا: أّي دٚ جٚء افٍَٓٚء ينٚروون اإلمٚم أمحد ِف اخلروج ظِٔف مْ

أذف ِف ف إمٜ ظـ ظَٔدُتٚ ادستَّٜٔ ـٍري، وحيرِ  ، افرجؾ يدظق إػ أمرٍ ؟!!أـز ممٚ ٕحـ ؾٔفهل 

وٓ يُقن  ،يهًد مًْزا ويٍرض ذفؽ بحد افسٔػ ووؿع افسقط، ٓ ،ِف بٚب إشَمء وافهٍٚت :إبقاب

ٍٜ  ،وٓ جيِس ِف مسجد ،ؿٚضًٔٚ ًيٚبؾ وٓ ِف مُتٛ  ،مًًَِم  وٓ مدرش ٍِ ٚل بتِؽ افًَٔدة ومدرًشٚ إٓ إذا ؿ ُم

 !!اجلّٜٓٔ افٍُريٜ
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يًْل افٍقىض افًٚمٜ، يًْل افٍتْٜ  ،ؿٚل: ٓ، أٓ تذـرون افٍتْٜ !ؾتْٜ هل أـز ممٚ ٕحـ ؾٔف؟! وأّي ؿٚفقا: 

احلرائر مـ افْسٚء، ُتستبٚح افٍروج، تّؾ افنٚمِٜ، ُتَىع افىرق، ُُتتؽ إظراض، يَع افٍسٚق وافٍجٚر ظذ 

ُٛ إمقال، وُُتدم افديٚر، ويؤع ظذ ادسِّغ إشالمُ   ٓؿ.احلرائر مـ افسٍٚح اؽتهًٚبٚ، ُتسِ

ـ ذا يَقل: إن  ـ ذا يَقل: إّن مك مثالً ؿبؾ مٚ وؿع ؾٔٓٚ ؿبؾ ظٍٚم وٕهػ.. َم مك أن هل أؿقى ممٚ وَم

، َمـ يستىٔع أن يَقل: إن مك أؿقى افٔقم ممٚ ـٕٚٝ  ظِٔف ؿبؾ ؟!مثؾ هذاؿقل َمـ جيرأ ظذ  ؟!ـٕٚٝ ظِٔف

 ظٍٚم وٕهٍػ؟!!

ٌٜ حتك مـ افنذاذ!! حتك ممـ ٓ ؿّٜٔ هلؿ وٓ وزن، يروحقن وجئئقن مـ  أمٚ حدودهٚ ؾٓل مستبٚح

ِٓ  !!إٍٕٚق وظذ طٓر إرض جًٓٚرا ُهًَٚرا، واخلقٕٜ أيدي افْٚس  ؽ، وامتألتِقن ذفِف افداخؾ واخلٚرج يس

ُِ  !!مـ افسالح ٛ إضٍٚل ِف أيدي إضٍٚل ِف يقم افًٔد!! ؽر أن هذا ِف أيدي ًَ افسالُح ِف إيدي ـ

 وًػ ديًْٚ.ع بًِدا، وحيىؿ أمٜ، ويُ إضٍٚل ٓ يرض، وأمٚ هذا ؾّٔزق وضًْٚ، ويؤِ 

ِف بٔٚن هذا إصؾ مـ أصقل أهؾ افسْٜ: اإلُُٕٚر ظذ ادِقك وافقٓة  -رمحف الِل-ؿٚل اإلمٚم ابـ افَٔؿ 

 بٚخلروج ظِٔٓؿ أشُٚس ـؾ ؾتْٜ وذ إػ لخر افدهر.

إصؾ، وظدم افهز  إضٚظٜ هذاوَمـ تٖمؾ مٚ جرى ظذ اإلشالم ِف افٍتـ افُبٚر وافهٌٚر رلهٚ مـ 

 اهـ د مْف مٚ هق أـز.ؾتقفَ  :ر ؾىِٛ إزافتفَُ ْْظذ مُ 

 ٚل اإلمٚم أمحد دٚ ُهَٚهؿ ظـ اخلروج ظذ افقاثؼ: اصزوا حتك يسسيح بٌر، أو ُيسساح مـ ؾٚجر.ؿ

وٓ ِف افًَٔدة إحراًؾٚ، وٓ ريض طًَِم وٓ جقًرا، وإَٕم يْير إػ ادهِحٜ  ،الِل مٚ ريض اإلمُٚم ؾسًٚداوو

ُٜ وٓ يؤِ  ،افًِٔٚ فألمٜ م ظذ ادهحِٜ اخلٚصٜ ـَم هق افًِٔٚ ُتَدَ  ًٓٚ مـ أجؾ ادهِحٜ افهٌرى، ادهِح

 مًِقم.

ـ  ـ ؾٚجر، وإمر لِل يًٍؾ مٚ ينٚء، ويَيض بَم يريد، وافتٌٔر يبدأ م اصزوا حتك يسسيح بر أو ُيسساح م

وا َحتَى ّبَِؼْومٍ  َما ُيَغِرُ  َٓ  اّللَ إِنَ ﴿افٍْقس   [.22: افرظد]﴾ ّبِلَْكُػِسِفمْ  َما ُيَغِرُ
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 ُٜ افْٚس إػ إصؾ افذي ؾٚرؿقه وإشٚس افذي  بتقجٔفأهؾ افسْٜ ِف اإلصالح وافتٌٔر إَٕم تبدأ  ضريَ

هؿ بٚفتقبٜ وادتٚب هق مْٟٓ ادرشِغ ِف تهٔؾ مٚ ظْد الِل مـ افْٚس إػ رب إربٚب، وأمُر  هدمقه، إرجٚعُ 

 مٚ بٚفْٚس مـ افبالء وافؼ. اخلر، ودؾعِ 

إٕف والِل مٚ شِط الِل  ،ؿٚل: يٚ أَيٚ افُْٚس  -رمحف الِل-احلسـ افبكي روى ابـ شًد ِف افىبَٚت ظـ 

 ظُِٔؿ إٓ ظَقبٜ، ؾال تًٚرضقا الِلَ بٚفسٔػ، وفُـ ظُِٔؿ بٚفسُْٜٔ وافترضع. اهـ احلجَٚج 

 .ٓ تًٚرضقا الِلَ بٚفسٔػ.

ٓ ُتدؾع بٕٚـػ، وإَٕم ُتدؾع بٚفتقبٜ: ٕ.. مٚ يْزل بْٚ ظَقبٜ ـ الِل  ُٜ م ٓ وافًَقب ٓ بذٕٛ، و ٚ ٕزل بالٌء إ ٕف م

. ٍٜ  ُرؾع إٓ بتقب

-أيًوٚ أجري ِف افؼيًٜ ظـ ظبد الِل بـ مسًقد  ذفؽأخرج احلٚـؿ ِف ادستدرك وصححف، وأخرج 

 ِف خىبتف: مٚ تُرهقن ِف اجلَمظٜ خٌر ممٚ تبقن ِف افٍتْٜ. اهـ -ريض الِل ظْف

ًَ  مٚ تُرهقن ِف اجلَمظٜ مع مَلِ  ٝ واجلقر، ومٚ تًٕٚقٕف مـ افٍَر َْافنّؾ مع مٚ يَع ظُِٔؿ مـ إذى واف

 وآشتئثٚر ظُِٔؿ بٚفسِىٜ وافثروة خٌر ممٚ يهؾ إفُٔؿ ِف افٍتْٜ.

ِف اجلَمظٜ  ادِِح  ؿُ ْو ؿٚل: ؿَ  -ريض الِل ظَْٓم-أخرج افبَٔٓل ِف افنًٛ ب٘شْٚد صحٔح ظـ ابـ ظبٚس 

ّٛ إيّل مـ أنْ  ٍَ  لـَؾ  أح رؿٜ.قذَ ٚفُ اف ٍُ  اهـ َج ِف اف

ّٛ إيّل مـ أنْ  ادِِح  ؿُ ْو ؿَ وافٍٚفقذُج ٕقٌع مـ احلِقى ُحِق،  ٍَ  لـَؾ  ِف اجلَمظٜ أح رؿٜقذَ ٚفُ اف ٍُ  .َج ِف اف

رؿٜ وافٍقىض  ٍُ إن مٍٚرؿٜ مْٟٓ إٕبٔٚء ِف افدظقة إػ الِل وتٌٔر ادُْر ٓ يٖيت مـ ورائٓٚ إٓ افؼ واف

 وافؤٚع فِبالد وافًبٚد.
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ِف افَهقر وظرف مٍٚشد احلُؿ واحلُٚم ظـ ؿرب، وذاق مـ  -ظِٔف افسالم-فَد ظٚش يقشػ 

ٍٜ تًبد إصَْٚم، ؾّـ أيـ يبدأ افدظقُة  ٍٜ وثْٔ ويالُتؿ ـًٔدا وطًَِم واضىًٓٚدا وشجًْٚ، بؾ ظٚش بغ طٓرايّن أم

 إػ الِل؟!!

ٚ طًَِم وـًٔدا، ُشجـ يقشػ طًَِم وـًٔدا، وصٚرـف ًٕ ِف افسجـ ميِقمقن مثِف، وـٚن مـ  فَد ـٚن مسجق

 ادتٚح أن يبدأ افدظقة ب٘ثٚرة ادسجقٕغ وُتٔٔجٓؿ ظذ احلُٚم افيِّٜ ادٍسديـ!!

 ُٜ ًٜ  ـٕٚٝ افٍرص صذ الِل -بدأ مـ حٔٞ بدأ لبٚؤه مـ ادرشِغ وافْبٔغ ؾٚؿتٙ هبؿ  فأمٚمف، وفُْ شٕٚح

 الِسْجنِ  َصاِحبَِي  َيا﴿ػ ِف دظقتف ِف شجْف: حُٚيٜ ظـ يقش -تًٚػ-ؿٚل ، -ظِٔف وظِٔٓؿ وشِؿ تسًَِٔم 

َٓ  ُدوكِهِ  ِمْن  َّتْعبُُدونَ  َما * َؼَفارُ ال َواِحُد ال اّللُ َأمِ  َخْرٌ  ُمتََػِرُقونَ  َأَأْرَّباٌب   َأْكَزَل  َما َوآَّباُؤُكمْ  َأْكتُمْ  َشَؿقْتُُؿوَها َأْشَمءً  إِ

َٓ  ْؽمُ اُِل  إِنِ  ُشْؾطَانٍ  ِمْن  هِبَا اّللُ َٓ  َأَمَر  ّللَِِ إِ َٓ  َّتْعبُُدوا َأ ﴾ َيْعَؾُؿونَ  َٓ  الـَاسِ  َأْكيََر  َولَؽَِن  َؼقِمُ ال الِديُن  َذلَِك  إَِياهُ  إِ

 [.40-39: يقشػ]

ـَ  ،فَد دظٚ إػ افتقحٔد وٕبذ افؼك َٓ  ْؽمُ اُِل  إِنِ )د ذفؽ بَقفف: وأ الِل احلٚـّٜٔ بتقحٔد  هذه ثؿ ؾَس  ،(ّللَِِ إِ

َٓ  )َأَمَر  :وظبٚدتف َٓ  َّتْعبُُدوا َأ َٓ  ْؽمُ اُِل  إِنِ )ؿقفف: هذا مًْك (، إَِياهُ  إِ َٓ  َأَمَر  ّللَِِ إِ َٓ  َّتْعبُُدوا َأ ، وؿٚل ظـ (إَِياهُ  إِ

 (.َيْعَؾُؿونَ  َٓ  الـَاسِ  َأْكيََر  َولَؽَِن  َؼقِمُ ال الِديُن  َذلَِك )افتقحٔد: 

ٍٜ مُ رَ ؾَد تربك ودَ  -افسالم ظِٔف-وـذفؽ ـٚن مقشك  ظك افربقبٜٔ ـَم ف ادَ فِ َٖ تَ ج ِف ؿهقر أظيؿ ضٚؽٔ

ادظك إفقهٜٔ واشتخػ ؿقمف ؾٖضٚظقه، صٚهد مقشك مـ أفقان افٍسٚد وافٍُر، وافىٌٔٚن وافيِؿ 

مٚ ٕزل ببْل إرسائٔؾ مـ آشتًبٚد  ىمٚ يهًٛ تهقره بِف احتَمفف، ورأ ِف ؿهقر احلُؿوآشتبداد 

-وأرشؾ مًف أخٚه هٚرون إػ ؾرظقن ومِئف، ؿٚل  -تًٚػ-ر وافىٌٔٚن، وأرشِف ربف قْ تذٓل واجلَ وآش

 ِف  لِقُْػِسُدوا َوَقْوَمهُ  ُموَشى َأَّتَذرُ  فِْرَظْونَ  َقْومِ  ِمْن  َلُ ادَ  َوَقاَل ﴿ِف بٔٚن ردة ؾًؾ ادأل مـ ؿقم ؾرظقن:  -تًٚػ

 َ ِْ ٕا تََك  َوَيَذَركَ  ْر  [.227: إظراف]﴾  َقاِهُرونَ  َفْوَقُفمْ  َوإَِكا كَِساَءُهمْ  َوَكْستَْحقِي َأّْبـَاَءُهمْ  َشـَُؼتُِل  َقاَل  َوآَِلَ

ُٛ مقشك وؿقمِ  ف ظْد هٗٓء أُهَؿ يَقفقن: ربْٚ الِل!! ٓ إفف إٓ هق، وٓ ًٕبد إٓ إيٚه، ثؿ ـٚن مٚ ـٚن ذٕ

 ؾرظقن ومِئف. -تًٚػ-مـ إهالك الِل 
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ٚ شٔدُ  ؾَد بدأ افدظقة إػ الِل وبدأ إصالح ادجتّع بٚفدظقة إػ  -صذ الِل ظِٔف ولفف وشِؿ-ادرشِغ  وأم

، ؾَِم صٚر فِّسِّغ ِف ادديْٜ دوفٜ -ظز وجؾ-افتقحٔد وبَل ِف مُٜ ثالثٜ ظؼ ظًٚمٚ يدظق إػ تقحٔد الِل 

 وافوحؽ وافبُٚء. ،وافسحٚل ِؾ واحلَ  ،وادْنط وادُره ،بًد اهلجرة ـٚن يدظق إػ افتقحٔد ِف احلرب وافسِؿ

ّبسم اّلل، الؾفم إين أظوذ ّبَك وحده ظْد دخقل اخلالء: ) -جؾ وظال-بؾ أرصد إػ افتقحٔد وظبٚدة الِل 

 مـ اخلبٞ واخلبٚئٞ. ،وأحتّل بَؽ مـ صٔٚضغ اجلـ ومـ إٕٚثٓٚ ،( أفتجٖ إفَٔؽ ثبائِ ث واخَل بُ من اخُل 

 (.ب الشقطان ما رزقتـاـِ ا الشقطان، وَج ـَ بْ ـِ ّبسم اّلل، الؾفم َج ر )ضَ بؾ ظْد ؿوٚء افقَ 

َِؿَ  ًَ  ، يربط افَْٚس ًد أن ـٕٚٝ فِّسِّغ دوفٜبودوفٜ  فِّسِّغهر ي فتقحٔد ِف ـؾ رء، ؿبؾ أنا َؾ

 برهبؿ.

ًٜ ـرظٜٔ (ظّرـ)أصِحقا إٍٔسُؿ، هؾ تريدون حٚـًَم ـ ..افتٌٔر يٖيت مـ إٍٔسٓؿ  !!(ظّر)؟! ـقٕقا رظٔ

ًٜ ـرظٜٔ (ظّرـ)أردتؿ حٚـًَم ـ إنْ  أمٚ أٓ ُتوبط إمقر حتك يتٍسخ ادجتّع  (،ظّر)، ؾُقٕقا رظٔ

حتك تؼئٛ أظٌْٚق ـٕٚٝ تٝ افساب، بؾ ـٕٚٝ ُتقضئ و حتك تؤع ـْٕٜٚ الِل ِف أرضف،و، ادسِؿ

ؾ٘ذا شَىٝ  ،هٔبٜ افدوفٜ فتسَطَ  :بٕٚؿدام!! ؾَٚمٝ وصٚر هلٚ صقٌت ُيسّع، ُيدِوي ِف جْبٚت إرض

ٚ ـّؾ ضٚمعتٍسخ ُٕهَؿ ائتّْقا ظذ : ٚعوضٚع أهِٓٚ وهؿ مستحَقن فِؤ ،ظِٔٓٚ ـّؾ بٚغٍ  ادوظَ  ،ٝ، ؾٖـؾ مْٓ

ًٕٚ مـ افزمٚن، ؾؤَ   ًٓٚ جٌٔؾ مُْقد.مُٚشٛ اإلشالم ِف افُْٕٜٚ أربًٜ ظؼ ؿر

فرحيف رؿبتف!!  برأشف ؾَىع مَلَ ـٚفذي أراد أن يداوي حبٔبف مـ صداع أَ  اًمٚ!!ذَ ُج  ًٚمٚ ؾٖحدَث ـَ ذُ  ّٛ ىِ ؿٚم يُ 

 :، ومٚ هُذا ُتسُٚس إمقر!!مـ صداظف

مورَ   ة!!شاَش  :هم وُيؼالأمُر  فقـػُذ  *** ّبغر ظؼلٍ  يسوشون ٕا

 بٚخلىك احلثٔثٜ إػ ادَهد افرصٔد. ُيهٚرُ ومٚ هُذا 
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وٓ تُقن بتؤع افقضـ، وافقضـ اإلشالمّل  ،إّن وشٚئؾ افتٌٔر ٓ تُقن ب٘حداث افٍسٚد ِف إرض

 !!-صٚءوا أم أبقا-اخلقٕٜ!!  ط ؾٔف ـٚن خٚئًْٚ، مٚ أـثَر حبف مـ اإليَمن، َمـ ؾَر 

ـٌ  ـٌ بٚفَقخٚئ ـٌ بٚفَقةأصع يًرف مٚ يًٍؾ، ويدري مٚ يٖيت، وخٚئ ـٌ بٚفًٍؾ، وخٚئ  .ة، ؾخٚئ

 !اخلائـون خيونَ  أنْ  يؿؽُن  كقَف  ْٕظَجُب  إينو

 !ّبالده؟ إكسانٌ  أخيونُ 

 !يؽون أنْ  يؿؽُن  فؽقَف  يؽونَ  أنْ  معـى خانَ  إنْ 

 ِِ ِثقرات ادٚشقٕٜٔ فأوضٚن ادسِّغ، وٕجْٚ مـ أثٚر اخلبٔثٜ  ؿ مكٕٚ، احٍظ وضْْٚ، ومجٔعَ افِٓؿ! ش

ٜ اإلشالمٜٔ ٝ أؿىٚر إم ـ مقاشر افكف  :افتل رضب ؾٖؾسدت إخالق حتك ُؾتح ظذ مك مثالً مٚشقرٌة م

 افهحّل!! بسقء إخالق. ؽر

ـ إٕهٍٚف أن يَقل: إّن  ٓ يستىٔع أحٌد أتٚه الُِل ذرًة م ـّ ظِٔف ؿبؾ ظٍٚم وٕهٍػ، افو ْسَٚء افٔقم أؾوُؾ ممٚ ـ

 وٕهٍػ!!ظٍٚم أخالق افنبٚب هل افٔقَم أؾوُؾ ممٚ ـٕٚٝ ظِٔف ؿبؾ  أو أنّ 

ت مبـقٌة ظذ إّن ادـظومة اإلشالمقة ف اِلؽم ف جقع اد هـاك كبٌر ُيطاع ف  أن يؽونَ  :ظبارةٍ واحدةٍ جٓا

ٚ، غر معصقة ًً ْٝ أحزاب افنٔىٚن ِف افؼق وافٌرب وافداخؾ هلدم هذا إصؾ، وتسقيٜ افْٚس مجٔ ، ؾَٚم

ـْ وافُْٚس شقاٌء ِف اخلِ  ؾ بًوٓؿ ظذ بًض، ؾَم ظٚملٌ ؾَو  َِٜ، ـِٓؿ ظبٌٔد لِل، ـِٓؿ ظْد الِل شقاٌء، وفُ

 .رؾَع الِل بًوْٚ ؾقق بًٍض درجٚت خٍٔؾ! ومٚ صجٌٚع ـجبٚن!ـجٚهؾ! ومٚ ـريٌؿ ـب

 ُٕ ٚ افديَّراضٜٔ، وهل أشقأ  ٜ ـَم ؿٚل يُ وأم ِؼْ ؿ احلُؿ افتل ظرؾتٓٚ افبؼي
 Winston] ِصؾ()ِوِْٕسُتقن تِ

Churchill]،  م ظرفته البْشية!!الديؿؼراضقة هي أشوأ كظام حؽْ  إنّ ؿٚل:  ،افذي ؿٚلهق 

 ة!!!قَ ة ادِ قِ الديؿؼراضقة إشالمقة مِ  إنّ يَقفقن:  -دظٚة!!ممـ ُيَٚل هلؿ: -وؿقمل 

 ٍؼ هذا؟!!مُحْ  أّي 
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ُيىٚع ِف ؽر مًهٜٔ، أٌب ِف بٔتف ُيىٚع، ؾٓدمقا ذفؽ حتك صٚرت  أرادوا أن يزيِقا ادبدأ إصٔؾ: ـبرٌ 

 ُٜ  افٌرب.مٚ هق ظْد ، ومل يهؾ ٕحد ِف إرسة ضٚظٜ، وهذا !!فِّرأة أو دَـ دوُهَٚ افىٚظ

 ُُ ىٚع ِف ؽر مًهٜٔ.. ِف ٚب ـبٌر يُ تَ حتك ِف اددرشٜ، ِف حجرة افدرس ـبٌر ُيىٚع ِف ؽر مًهٜٔ، ِف اف

 الً.ىِ بْ سٔئًٚ مُ ًْٚ، وَمـ شبَف ـٚن مُ ـ شٚواه مل يُـ ُمِس إمٌٚم مَ  ،ادسجد ـبٌر ُيىٚع ِف ؽر مًهٜٔ

ٓ ضٚظٜ، وـذا ٕيٚم احلُؿ ِف أصِف:  -افًٚدغرب -ـبٌر ُيىٚع ِف ؽر مًهٜٔ، ؾ٘ذا ظل الِلَ  ؾال شَّع و

وفف  مـ ادًهٜٔ، ال شّع وٓ ضٚظٜ ؾَٔم أمر بفإمٌٚم فف افسُّع وافىٚظٜ ِف ؽر مًهٜٔ، ؾ٘ن أمر بًّهٜٔ ؾ

 افسّع وافىٚظٜ ؾَٔم دون ذفؽ ممٚ فٔس بًّهٜٔ.

ىَِؼ أيدي وفتُ  ،افْٚس ؾقىض رَ وفٔه ،وفتذهٛ هٔبٜ افدوفٜ ،ادجتّعفٔتٓٚوى  :وٓ ُيَْض ٕيٚم احلُؿ

ُٛ افقحٔد افنٔىٚن وجْدُ   ه.. افنٔىُٚن وحزبف.افْٚس ِف دمٚء افْٚس، وافُٚش

شالم افذهبٜٔ، يْبٌل أن ُيىٚع ِف ؽر مًهٜٔ، هذه ؿٚظدة اإل ناخلروج ظذ ذي شِىٚن، َمـ بٔده افسِىٚ

حسبٔٓؿ وهق وحده  -ظز وجؾ-دبٚفغ، ؾٚلِل وؿد بٌِقا مـ ذفؽ ا ،بٚفثقرات ادٚشقٕٜٔ ِقهٚوأرادوا أن يزي

وإَٕم اشتُْر صٚمتًٚ  ،ل ادسِّغ ادسٚـغ مـ ظّقم افنًٛ افذي ٓ ضٚر وٓ ثٚريًٚمِٓؿ بًدفف، ويْجِ 

ٚ أمٚم ثُ  ًً  أُهَٚ افنًٛ ـِف، وهٔٓٚت مٚ تبِغ ومٚ تُقن. افًٚمَلُ  ؿَ وهِ أُ  ٍٜ َِ ووؿػ خٚص

وأوضٚن ادسِّغ مـ ـؾ شقء، وصذ الِل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ ُمٍّد ل وضْْٚ أن يْجِ  -ظز وجؾ-أشٖل الِل 

 وظذ لفف وأصحٚبف أمجًغ.

 اخلطبة الياكقة:

، وأصُٓد أْن ٓ إفَف إٓ الُِل وحَدُه ٓ ذيَؽ فف هق يتقَػ افهٚحلَغ، وأصُٓد أَن -رب افًٚدغ-احلُّد لِلِ 

ِْٔف وَ  َِ ََِؿ صالًة وشالًمٚ دائّغ متالزمغ إػ يقم افديـ.ُمًّدا ظبُدُه ورشقُفُف َصَذ افِـُف َظ  َظَذ لفِِف َوَش

 أما ّبعُد:
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 ومجٔع مقتك ادسِّغ. ،وأن يرحؿ مقتٕٚٚ ،أن يرمحْٚ -رب افًٚدغ-ؾٖشٖل الِل 

، َؿَٚل: َحَدَثَْٚ  َٜ ِٚوَي ًَ ـْ إَ أخرج اإلمٚم أمحد ِف ادسْد ؿٚل: َحَدَثَْٚ َأُبق ُم ٍرو، َظ ّْ ـِ َظ ِٚل ْب َٓ ـْ ِمْْ ُش، َظ َّ ْظ

ـِ  ـَ افَزاَذاَن، َظ َؿ، ِِف ِجََْٚزةِ َرُجٍؾ ِم َِ ِْٔف َوَش َِ ـِ َظِٚزٍب، َؿَٚل: َخَرْجَْٚ َمَع افَْبِِل َصَذ الُِل َظ  ْب
ِ
اء َْْٔٚ إَ َزَ َٓ تَ ْٕ َهِٚر، َؾٚ ْٕ

ََِس َرُشقُل اافإَِػ  َحْد، َؾَج ِْ ٚ ُي ، َودََ ْزِ ٚ َحْقَففُ ََ ْسَْ َِ َؿ، َوَج َِ ِْٔف َوَش َِ َٖنَ لِلِ َصَذ الُِل َظ ـَ ، َوِِف َيِدهِ  ،  َظَذ ُرُءوِشَْٚ افَىْرَ

 ُٝ ُُ ر[- ْرضِ إَ ِِف بِِف ُظقٌد َيْْ ُِ ٍَ َؾ ادّٓقم ادُتَ ًْ
قد ِف إرض بىرؾف ؾِ ًُ َٚل:  -]أي يرضب بٚف ََ ، َؾَرَؾَع َرْأَشُف، َؾ

ُٔذوا بِٚلِلِ " ًِ
ـْ َظَذاِب  اْشتَ ، َأْو َثاَلًثٚافِم ْزِ َمَرَتْغِ بَْد افإَِن  "، ُثَؿ َؿَٚل: -]ًٕقُذ بٚلِل مـ ظذاب افَز[-، "ََ ًَ

ـَ ادُ  َٔٚ َوإِْؿبٍَٚل ِم ْٕ ـَ افّد ََِىٍٚع ِم
ْٕ َٚن ِِف ا ـَ ـَ إَِذا  ِم  بُِٔض أْٗ

ِ
ـَ افَسََمء ٌٜ ِم َُ َزَل إَِفِْٔف َماَلئِ َٕ ََٖن افِخَرةِ،  ـَ ُقُجقهِ، 

ِٚن  ٍَ ـْ ـْ َأ ـٌ ِم ٍَ ـَ ْؿ  ُٓ ًَ ُس، َم ّْ ُؿ افَن ُٓ ُْقِط اجلَ ُوُجقَه ـْ َح ُْقٌط ِم ، َوَح ِٜ ، َحتَك جَيُِِْسقا ِمُْْف َمَد اجلَ َْ ِٜ ، ُثَؿ افَْ بََكِ

ُؽ  َِ قُل: َأَيتُ -ظِٔف افسالم-ْقِت، ادَ جَيِلُء َم َُ ،َٓ ، َحتَك جَيَِِْس ِظَْْد َرْأِشِف، َؾَٔ ُٜ ُس افَىِٔبَ ٍْ ـَ  ٚ افَْ َرةٍ ِم ٍِ ٌْ اْخُرِجل إَِػ َم

ََم َتِسُٔؾ  ". َؿَٚل: "الِلِ َوِرْضَقاٍن  ـَ  افَؾتَْخُرُج َتِسُٔؾ 
ِ
ٚء ََ ـْ ِِف افِس ْىَرُة ِم ْرَبٜ- ََ َِ ٍٜ ]أي مـ َؾؿ اف ، ِف ُيْسٍ وشالش

 ٍٜ ُخُذَهٚ، َؾَِ٘ذا َأَخَذَهٚ -[وشٓقف ْٖ ََِؽ ادقت -، َؾَٔ ]يًْل ادالئُٜ افذيـ -مَلْ َيَدُظقَهٚ  -إذا أخَذ افروَح[]يًْل َم

قَهٚ ِِف َذفَِؽ  -مًف، مل يدظقهٚ: مل يسـقهٚ[ ُِ ًَ ُْٖخُذوَهٚ، َؾَْٔج َٜ َظْغٍ َحتَك َي ، َوِِف َذفَِؽ افِِف َيِدهِ َضْرَؾ ـِ ٍَ  ُْقطِ احلَ َُ

ِٜ ِمْسٍؽ وُ -]أي افِىٔٛ[- َح ٍْ َٕ  ِٛ ْضَٔ َٖ ـَ  ٚ َٓ ُرُج ِمْْ ُدوَن هِبَٚ، َؾاَل  "َؿَٚل:  "ْرِض إَ ِجَدْت َظَذ َوْجِف ، َوََيْ ًَ َؾَْٔه

ـَ  ِْل هِبَٚ، َظَذ َمإَلٍ ِم ًْ ّروَن، َي ُّ ـِ ادَ َي ْحَس َٖ ـُ ُؾاَلٍن، بِ قُفقَن: ُؾاَلُن ْب َُ ؟ َؾَٔ ُٛ َٓ َؿُٚفقا: َمٚ َهَذا افّروُح افَىِٔ ، إِ ِٜ َُ اَلئِ

 ّّ قا ُيَس ُٕ ٚ ـَ تَُح هَلُْؿ ؾَ َأْشََمئِِف اَفتِل  ٍْ ُٔ تُِحقَن َفُف، َؾ ٍْ َٔٚ، َؾَْٔستَ ْٕ  افّد
ِ
قا هِبَٚ إَِػ افَسََمء ُٓ َٔٚ، َحتَك َيْْتَ ْٕ ٚ ِِف افّد ُف هِبَ َٕ ـْ ق ُف ِم ًُ َُٔنِٔ

 ِٜ ًَ  افَسٚبِ
ِ
ك بِِف إَِػ افَسََمء َٓ ٚ، َحتَك ُيْْتَ َٓ  اَفتِل َتِِٔ

ِ
َرُبقَهٚ إَِػ افَسََمء ََ  ُم

ٍ
ِؾ َشََمء قُل الُِل ـُ َُ تُُبقا -َظَز َوَجَؾ -، َؾَٔ ـْ : ا

َِٔغ، َوَأِظُٔدوُه إَِػ  ِِ ْؿ َتَٚرًة إَ ـِتََٚب َظبِْدي ِِف ِظ ُٓ ٚ ُأْخِرُج َٓ ٚ ُأِظُٔدُهْؿ، َوِمْْ َٓ ْؿ، َوؾِٔ ُٓ ُت َْ َِ ٚ َخ َٓ ْرِض، َؾِ٘يِن ِمْْ

قُل: َريِبَ ا ". َؿَٚل: "ُأْخَرى َُ ـْ َرّبَؽ؟ َؾَٔ ِن َفُف: َم َٓ ق َُ ُْٔجَِِسِِٕٚف، َؾَٔ ِٚن، َؾ َُ َِ تِِٔف َم ْٖ ُٚد ُروُحُف ِِف َجَسِدهِ، َؾَٔ ًَ لُِل، َؾُت

ِن فَ  َٓ ق َُ قُل: دِيَِْل َؾَٔ َُ َُْؽ؟ َؾَٔ قُل: ُهَق اإلِ ُف: َمٚ دِي َُ ْؿ؟ َؾَٔ ُُ َٞ ؾِٔ ًِ ِن َفُف: َمٚ َهَذا افَرُجُؾ اَفِذي ُب َٓ ق َُ ْشاَلُم، َؾَٔ

 ُٝ قُل: َؿَرْأُت ـِتََٚب الِلِ، َؾآَمْْ َُ َؽ؟ َؾَٔ ُّ ِْ ِن َفُف: َوَمٚ ِظ َٓ ق َُ َؿ، َؾَٔ َِ ِْٔف َوَش َِ ، بِِف َوَصدَ  َرُشقُل الِلِ َصَذ الُِل َظ ُٝ ْؿ

ـَ  َؾَُْٔٚدِي ُمَْٚدٍ ِِف  َْٖؾِرُصقُه ِم : َأْن َصَدَق َظبِْدي، َؾ
ِ
، وَ اجلَ افَسََمء ِٜ ـَ افَْ ، َواْؾتَُحقا َفُف َبًٚبٚ إَِػ اجلَ بُِسقُه ِم ِٜ ِٜ اجلَ َْ َْ" .

هِ َمدَ  "َؿَٚل:  َسُح َفُف ِِف َؿْزِ ٍْ ٚ، َوُي َٓ ٚ، َوضِٔبِ َٓ ـْ َرْوِح تِِٔف ِم ْٖ هِ  َؾَٔ ـُ  ". َؿَٚل: "َبَكِ تِِٔف َرُجٌؾ َحَس ْٖ ـُ افَوَي َقْجِف، َحَس
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قُل َفُف: َُ َٝ ُتقَظُد، َؾَٔ ْْ ـُ َك، َهَذا َيْقُمَؽ اَفِذي  قُل: َأْبِؼْ بَِٚفِذي َيُسّ َُ ُٛ افِريِح، َؾَٔ ؟  افثَِِٔٚب، َضِٔ َٝ ْٕ ـْ َأ َؽ َم ُٓ َؾَقْج

قُل:ٚخلَ بِ  َقْجُف جَيِلءُ اف َُ ، َؾَٔ َُ  ْرِ َؽ افَهٚفُِح، َؾَٔ ُِ َّ ٚ َظ َٕ َٜ َأ  ". َؿَٚل: "َحتَك َأْرِجَع إَِػ َأْهِع، َوَمٚيِل  قُل: َرِب َأؿِِؿ افَسَٚظ

بَْد افَوإَِن  ـَ افًَ َٔٚ َوإِْؿبٍَٚل ِم ْٕ ـَ افّد ََِىٍٚع ِم
ْٕ َٚن ِِف ا ـَ ٚؾَِر إَِذا  ٌٜ أَُ َُ  َماَلئِ

ِ
ـَ افَسََمء َزَل إَِفِْٔف ِم َٕ  ،

ُقُجقهِ، افُشقُد  ِخَرةِ

ُؿ  ُٓ ًَ ُؽ افُسقُح، َؾَْٔجُِِسقَن ِمُْْف َمَد ادُ َم َِ ، ُثَؿ جَيِلُء َم ُس ادَ بََكِ ٍْ ٚ افَْ َٓ قُل: َأَيُت َُ ْقِت، َحتَك جَيَِِْس ِظَْْد َرْأِشِف، َؾَٔ

ٍٛ اخلَ  ـَ الِلِ َوَؽَو ، اْخُرِجل إَِػ َشَخٍط ِم ُٜ َرُق ِِف َج  ". َؿَٚل: "بِٔثَ ٍَ ٚ -]أي ؾتتٍرق ِف جسده[- َسِدهِ َؾُت َٓ ، َؾَْْٔتَِزُظ

ـَ افّهقِف  قُد ِم ٍّ ََم ُيْْتََزُع افَس َؽ ادَ ـَ ِْ ٚ ِِف تِ قَه ُِ ًَ َٜ َظْغٍ َحتَك جَيْ ٚ ِِف َيِدهِ َضْرَؾ ُخُذَهٚ، َؾَِ٘ذا َأَخَذَهٚ مَلْ َيَدُظقَه ْٖ قِل، َؾَٔ ُِ بْ

ـِ ِريِح ادُ  تَ ْٕ َٖ ـَ  ٚ َٓ ُرُج ِمْْ ٍٜ ُوِجَدْت َظَذ َوْجِف ُسقِح، َوََيْ ٍَ ـَ إَ ِجٔ ّروَن هِبَٚ َظَذ َمأَلٍ ِم ُّ ُدوَن هِبَٚ، َؾاَل َي ًَ ْرِض، َؾَْٔه

َٓ َؿُٚفقا: َمٚ َهَذا افّروُح ادَ  ، إِ ِٜ َُ ك هِبَٚ ِِف افاخلَ اَلئِ َّ َٚن ُيَس ـَ َْٖؿبَِح َأْشََمئِِف اَفتِل  ـُ ُؾاَلٍن بِ قُفقَن: ُؾاَلُن ْب َُ ؟ َؾَٔ ُٞ َٔٚ، بِٔ ْٕ ّد

تَُح َفُف  ٍْ تَُح َفُف، َؾاَل ُي ٍْ ُْٔستَ َٔٚ، َؾ ْٕ  افّد
ِ
ك بِِف إَِػ افَسََمء َٓ َؿ: "َحتَك ُيْْتَ َِ ِْٔف َوَش َِ تَُح }، ُثَؿ َؿَرَأ َرُشقُل الِلِ َصَذ الُِل َظ ٍَ َٓ ُت

قَن  ُِ َٓ َيْدُخ  َو
ِ
َٟ اجلَ هَلُْؿ َأْبَقاُب افَسََمء

َٜ َحتَك َيِِ قُل الُِل َظَز َوَجَؾ: 40]إظراف:  {َٔٚطِ اخلِ ُؾ ِِف َشِؿ َّ اجلَ َْ َُ  "[ َؾَٔ

تُُبقا ـِتََٚبُف ِِف ِشِجٍغ ِِف  ـْ َذ، َؾتُْىَرُح ُروُحُف َضْرًحٚ إَ ا ٍْ ـَ }. ُثَؿ َؿَرَأ: "ْرِض افّس ََم َخَر ِم َٕ َٖ َُ ْك بِٚلِلِ، َؾ ـْ ُيْؼِ َوَم

ُف افَىْرُ  ٍُ  َؾتَْخَى
ِ
ٍٚن َشِحٍٔؼ  افَسََمء َُ ِقي بِِف افِريُح ِِف َم تِِٔف  "[ 32]احلٟ:  {َأْو َُتْ ْٖ ُٚد ُروُحُف ِِف َجَسِدهِ، َوَي ًَ َؾُت

ُْ ٚ دِي ِن َفُف: َم َٓ ق َُ َٓ َأْدِري، َؾَٔ قُل: َهْٚه َهْٚه  َُ ـْ َرّبَؽ؟ َؾَٔ ِن َفُف: َم َٓ ق َُ ُْٔجَِِسِِٕٚف، َؾَٔ ِٚن، َؾ َُ َِ قُل: َهْٚه َهٚهْ َم َُ َٓ  َؽ؟ َؾَٔ

َٓ َأْدِري، َؾَُْٔٚدِي ُمَْٚدٍ  قُل: َهْٚه َهْٚه  َُ ْؿ؟ َؾَٔ ُُ َٞ ؾِٔ ًِ ِن َفُف: َمٚ َهَذا افَرُجُؾ اَفِذي ُب َٓ ق َُ ـَ افَسََم َأْدِري، َؾَٔ  َأْن  ِم
ِ
ء

َذَب، َؾْٚؾِرُصقا  ِْٔف َؿْزُ ـَ َِ ٚ، َوُيَؤَُؼ َظ َٓ قِم ُّ ـْ َحِرَهٚ، َوَش تِِٔف ِم ْٖ ـَ افَِْٚر، َواْؾتَُحقا َفُف َبًٚبٚ إَِػ افَِْٚر، َؾَٔ ُه َحتَك َفُف ِم

تِِٔف َرُجٌؾ َؿبُِٔح  ْٖ تََِِػ ؾِِٔف َأْضاَلُظُف، َوَي قُل: أَ افخَتْ َُ ـُ افِريِح، َؾَٔ
ْبِؼْ بَِٚفِذي َيُسقُءَك، َهَذا َقْجِف، َؿبُِٔح افثَِِٔٚب، ُمْْتِ

؟  َٝ ْٕ ـْ َأ قُل: َم َُ َٝ ُتقَظُد، َؾَٔ ْْ ـُ َؽ َيْقُمَؽ اَفِذي  ُٓ َؽ  َقْجُف جَيِلءُ افَؾَقْج ُِ َّ َٕٚ َظ قُل: َأ َُ ، َؾَٔ قُل: اخلَ بِٚفَؼِ َُ ، َؾَٔ ُٞ بِٔ

 َٜ ِؿ افَسَٚظ َِ َٓ ُت  ."َرِب 

ٌٞ صحٌٔح أخرجف أمحد  ؾ احلديٞ ُِ ْن وافىزي ِف افتٍسر وِف مُ  ،يب صٔبٜوابـ أ -َر ـَم مَ -وهق حدي

 ،واحلٚـؿ ِف ادستدرك ،وأجري ِف افؼيًٜ ،أيًوٚ وِف ذحف، وـذا أخرجف ابـ خزيّٜ ِف افتقحٔد

 وأخرجف ؽُره. ،وافالفُٚئل ِف اظتَٚد أهؾ افسْٜ
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َٜ أن يّقَت أو متقت  وادرأة ادسِّٜادسِؿ افًبد ٚمتٜ خـ ْس ُح  ٚتوإّن مـ ظالم اجلًّٜ أو ِف يقمٓٚ،  فِٔ

 ،ـ مٚت يقم اجلًّٜ أو فِٜٔ اجلًّٜ ُوؿل ؾتْٜ افَزأخز أن مَ  -صذ الِل ظِٔف ولفف وشِؿ- ّ٘ن رشقل الِلؾ

ُٜ مـ ؾتْٜ افَز مـ أظيؿ ـرامٚت افًبد ظْد افرب، ٕسٖل الِل أن ئَْٚ مـ ظذاب يِ ظْ وأَ  ؿ هبٚ مـ مْٜ! ؾٚفقؿٚي

 أخرة.افَز، وؾتْتف، ومـ ظذاب 

ِِ  ،ادسِّغ مقتكوارحؿ مجٔع  ،افِٓؿ ارمحْٚ وارحؿ مقتٕٚٚ ؿ وضْْٚ ومجٔع أوضٚن ادسِّغ مـ وش

ـ أبْٚء أوضٚن أهؾ ػ بغ ؿِقب ادخِهغ فِ وأَ  ،وِف خٚرجٓٚ داخؾ إوضٚنافُٚئديـ احلٚؿديـ ِف  اإلشالم م

إػ احلؼ واخلر واهلدى وافكاط ادستَٔؿ  د اجلّٔعَ رُ وَ  ،واجًؾ ـٔد أظدائٓؿ ِف ٕحقرهؿ ،-رب افًٚدغ-يٚ 

افرامحغ ويٚ أـرم إـرمغ ويٚ ذا افَقة ادتغ وصذ الِل وشِؿ ظذ بْْٔٚ ُمّد  أرحؿَ ويٚ  -رب افًٚدغ-يٚ 

 وظذ لفف وأصحٚبف أمجًغ.
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